
 
 بسم هللا الرحمن الرحٌم                                                                            

 مْ  ب ْشَرى إِلا  هللّا   َجَعلَه   َوَما  بِهِ  ق ل وب ك م َولَِتْطَمئِنا  لَك 

ْصر     اْلَحِكٌمِ  اْلَعِزٌزِ  هللّاِ  ِعندِ  ِمنْ  إِلا  َوَما النا

 صدق هللا العظيم                                                                                               

 

 القائد المجاهد المهٌب الركن عزة ابراهٌم )رعاه هللا(السٌد الرئٌس الى 

القائد األعلى للجهاد والتحرٌر والقائد العام للقوات المسلحة المحترم

وحلول الثالثٌن من تموز المجٌدة  –ن لثورة السابع عشر ٌوالربعالذكرى الرابعة  بمناسبة

ونٌابة عن القائد ان اتقدم لسٌادتكم باسمً  سٌدي وٌشرفنًٌسعدنً شهر رمضان المبارك , 

كافة إخوانً من مجاهدي السٌف والكلمة فً مقر هٌئة اإلعالم والتعبئة وكافة مفاصل اإلعالم 

شعب وانتم تقودون ة العلٌا للجهاد والتحرٌر بأجمل التهانً وأسمى التبرٌكات فً فصائل القٌاد

المجاهدة الباسلة من اجل تحرٌر ارض األنبٌاء واألولٌاء من دنس وطنٌة ال تهمقاومالعراق و

  .المجوسً الصفويواألمٌركً الصهٌونً  ٌنالحتالل

 سٌدي القائد نصركم هللا  

مرا وثورتره وقٌادتره الوطنٌرة كرل  العرراق ضرد شرعب مفً حرربه اعداء العراق والمة  لقد حشد 

فهرب  ابشع السرالٌب الهمجٌرة والبربرٌرة , والبغً والعدوان, واستخدموا الشرامكنهم من قوى 

المجاهرد المرؤمن  الحكٌمرة وقائردهاالمؤمنرة  مقٌرادتهل ظرالغٌارى من ابنراء شرعب الرذرى وتحرت 

كررل الخٌرررٌن مررن أبنرراء شررعب )حفظرره هللا ورعرراه( , والتررف حولهررا ابررراهٌم المعتررز بررات عررزت 

الروطن واألمرة ورسرالتها  حربالعراق الذٌن تربوا فً أحضان البعر  وثورتره فعشرقوا المبراد  و

برددت احرالم اعرداء هللا  ,فكانت أعظم واشرف منازلة فً تارٌخ البشررٌة وتصدوا لهم الخالدة , 

علنرررا  علرررى العترررراف وارامرررتهم الهزٌمرررة والخرررزي والعرررار والررروطن ومرارررت انررروفهم بوحرررل

المنردحرة ال بقاٌرا علروخ ٌختبرؤون فرً جحرورهم  مقرواتهما تبقى من  وسحب م النكراءبهزٌمته

روا) -محدودة لن تحمٌهم من حمم نٌران مجاهدٌنا البطال معدودة فً قواعد  ه رم َوَظنُّ رانَِعت ه مْ  أَنا  ما

رون ه م ص  ررنَ  ح  ِ  مِّ م   هللاا    َفأََتراه 
رر    ِمررنْ  هللاا ٌْ ْحَتِسررب وا لَرمْ  َح ْعربَ  ق ل رروبِِهم   فِررً َوَقرَذفَ  ٌَ ٌ رروَته م ٌ ْخِرب ررونَ  الرُّ  ب 

ِدٌِهمْ  ٌْ َ ِدي بِأ ٌْ ْؤِمنٌِنَ  َوأَ وا اْلم  ا َفاْعَتبِر    (.ٕاٌة  -) الحشر –(  اأْلَْبَصارِ  أ ولًِ ٌَ

التً خطط لها وقادها وفجرها البٌضاء  الثالثٌن من تموز المجٌدة  –السابع عشر ان ثورة 

, قد النجازات والمكاسب العراقً حققت للشعب والتً  حزب البع  العربً الشتراكًمناضلو 

 .كل مقومات بقائها واستمرارهاوالستعمار والمبرٌالٌة العالمٌة  افشلت كل مخططات

والتحرٌر  الجهادمن مسٌرة  العاشرفً العام الٌوم رجال البع  والمقاومة الباسلة ووهاهم  

 وجهادهم ن جهدهم وواصلل قٌادتكم الرشٌدة وفً ضوء توجٌهاتكم السدٌدة ٌظالمباركة وتحت 

 



 

 المجوسً الصفويوالمرٌكً الصهٌونً  ٌنلحتاللكل مشارٌع ا لمن اجل اكمال افشا

 ومخططاتهم الدنٌئة البائسة وتحرٌر كل شبر من بلدنا تحرٌرا كامال وشامال.

 القائد اعزكم هللا   سٌدي

ل الجواء الٌمانٌة والنفحات الربانٌة فً شهر الخٌر والبركة شهر رمضان الذي انتصرر ظوفً 

فٌرره نبٌنررا الكرررٌم صررلى هللا علٌرره وسررلم وصررحبه الكرررام رضرروان هللا علررٌهم علررى المشررركٌن فررً 

القادسرٌة األولرى  معركة بدر , وفٌه تم الفتح المبرٌن لمكرة , وفٌره انتصرر المسرلمون فرً معركرة

 .على الفرس المجوس

دد على طرٌرق النصرر سان ٌوان ٌحفظكم ونساله تعالى هللا الكرٌم رب العرش العظٌم  نبتهل الى

فررً امنرره وجررواره وحرررزه وتحررت كنفرره   شررعبنا وامتنرراوالمجاهرردون وأبنرراء  ان ٌجعلكررمو خطرراكم

رروا الاررِذٌنَ  ِمررنَ  َفانَتَقْمَنررا) - ان ٌعجررل لنررا بنصررره الموعررود لعبرراده المررؤمنٌنووعررٌن عناٌترره   أَْجَرم 

َنا َحّقا   َوَكانَ  ٌْ ْؤِمنٌِنَ  َنْصر   َعلَ  .(  74اٌة  –) الروم  –(  اْلم 

نغتنم الفرصة لنجدد لسٌادتكم عهد الرجال األوفٌاء واألمناء على دٌرنهم وشرعبهم وبلردهم بأننرا و

لٌعرود العرراق لسرتكمال مسرٌرة الجهراد والتحرٌرر   بٌد قائدنا )رعراه هللا(سنبقى سٌوفا مشرعة 

 .أهله وأمته حرا قوٌا مؤمنا موحداإلى 

 

وبهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة باسمكم سٌدي إلى أبناء شعبنا الصابر المؤمن المجاهد  والتهنئة 

نا موصولة إلى كافة إخواننا المجاهدٌن األبطال فً فصائل قٌادتنا الجهادٌة وكافة أبناء امت

ا)- العربٌة واإلسالمٌة , وندعوهم الى مزٌد من التالحم والصبر والمرابطة وتقوى هللا  َها ٌَ ٌُّ  أَ

واْ  آَمن واْ  الاِذٌنَ  واْ  اْصبِر  واْ  َوَصابِر  ق واْ  َوَرابِط  مْ  هللّاَ  َواتا ونَ  لََعلاك    (.ٕٓٓ) ال عمران اٌة  -(ت ْفلِح 

 

 هللا اكبر –هللا اكبر  –هللا اكبر 

 وانه لجهاد حتى النصر والتحرٌر.

 

 

 

 
 

 

 الفرٌق الول الركن الدكتور
 رئٌس هٌئة اإلعالم والتعبئة 

 القٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر 

 ٕٕٔٓتموز 6ٔ


